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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των απασχολούµενων στο Γ.Ε.Ν.- 

Γ.Ε.Σ-Γ.Ε.Α. Οδηγών Αυτοκινήτων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, µελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων 

Γενικών Επιτελείων Ναυτικού -Στρατού - Αεροπορίας" 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 150/19-11-08 ) 

Στην Αθήνα σήµερα 19/11/2008 οι υπογεγραµµένοι: 

α)  Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ. 2/65882/0022/26-10-2007 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

β)  Τζεφεράκος Πέτρος και ∆ακτυλίδης Γιάννης, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας 

του ∆.Σ. αντίστοιχα του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων 

Γενικών Επιτελείων Ναυτικού -Στρατού - Αεροπορίας νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι δυνάµει της αριθµ.68/10-10-2008 εξουσιοδότησης του ∆.Σ. 

του ανωτέρω Συλλόγου, 

Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας: 

Άρθρο 1 

Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι οδηγοί κάθε κατηγορίας 

οχηµάτων, υπηρετούντες σε οποιαδήποτε υπηρεσία, του Πολεµικού Ναυτικού -

Στρατού - και Πολεµικής Αεροπορίας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου και είναι µέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών 

Επιτελείων Ναυτικού -Στρατού - Αεροπορίας (ΥΕΘΑ). 

Άρθρο 2 

Ο µηνιαίος βασικός µισθός του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της 

παρούσας, από 1/1/2008 ορίζεται στο ύψος 895,00 ευρώ και από 1/10/2008 στο 

ύψος των 913,00 ευρώ. 

Άρθρο 3 

Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

της παρούσης ορίζεται σε 7,5 ώρες ηµερησίως. 
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Άρθρο 4 

Σε όλους τους εργαζοµένους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., πέρα από το 

βασικό µισθό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, χορηγούνται κατά µήνα και τα εξής 

επιδόµατα: 

Α)  Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΗ 

(Συµπληρωµένα) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 4% 

3 8% 

5 12% 

7 16% 

9 20% 

11 24% 

13 28% 

15 32% 

17 36% 

19 40% 

21 44% 

23 48% 

25 52% 

27 56% 

29 60% 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης. 

Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας 

στο ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ. Για τους υπηρετούντες κατά την 31 - 12 - 1999, πέραν του 

ανωτέρω χρόνου, λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που 

αναγνωρίζονταν για µισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία 

αυτή διατάξεις. 

Β)  Ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών Πολεµικού Ναυτικού οριζόµενο 
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σε ποσοστό 15 % επί των βασικών µισθών. 

Ι)  Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα 

Ναυτικά Νοσοκοµεία δεν λαµβάνουν το ενοποιηµένο επίδοµα. 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της 

παρούσης και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόµατα που καταβάλλονταν µέχρι 31-12-

1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας τα οποία αµφότερα 

υπολογίζονταν στους Βασικούς Μισθούς ή ηµεροµίσθια προσαυξηµένα µε την 

πολυετία και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιµου παραµονής, κ.λ.π. επιδόµατα που 

προβλέπονταν από προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές 

αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ν.2019/92 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 41 του ν. 2065/92 . 

Γ)  Οικογενειακή παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν.3205/03, όπως ισχύει. 

∆)  Νοσοκοµειακό επίδοµα και τροφής χορηγείται σε όλο το προσωπικό της 

παρούσας Σ.Σ.Ε που απασχολείται στα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία του ΓΕΝ-ΓΕΣ-ΓΕΑ 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 

του ν. 3205/2003 όπως ισχύει. 

Ε)  Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών το οποίο χορηγείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3205/2003 όπως ισχύει. 

ΣΤ) Επίδοµα βαρέων αυτοκινήτων-ρυµουλκών οριζόµενο σε 50,00€ µηνιαίως το 

οποίο χορηγείται στους οδηγούς που απασχολούνται: 

α.  σε βαρέα αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 6 τόνων. 

β.  σε βυτιοφόρα εκκενώσεως βόθρων και αποκοµιδής απορριµµάτων 

ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου και του χρόνου της ηµερησίας ή 

εβδοµαδιαίας εργασίας των σε αυτά. 

γ.  σε βαρέα ρυµουλκά µετά ρυµουλκούµενων κατόχους αντιστοίχων πτυχίων ή 

αδειών. 

Άρθρο 5 

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα χορηγείται 1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ 

410 γραµ. και 20 γραµ. ζάχαρη ηµερησίως 

Άρθρο 6 

Στο προσωπικό που υπάγεται στη παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη 

εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 και οι διατάξεις 



 4 

των παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004. Το επίδοµα αδείας του 

προσωπικού που υπάγεται στις ρυθµίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., θα καταβάλλεται µε 

τη µισθοδοσία του µηνός Ιουνίου κάθε έτους . 

Άρθρο 7 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε η 

∆ιαιτητική απόφαση, η διάταξη νόµου, η Προεδρικό ∆ιάταγµα, η Κοινή Υπουργική 

απόφαση που ρυθµίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της 

παρούσης. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.2346/1995 , όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 

2439/1996, καθώς επίσης και η αριθµ.Φ.845/1/127392/Σ.474/26-2-2007 ∆ιαταγή του 

Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. 

Άρθρο 8 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά τη 31/12 /2007 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε διατηρούνται ως προσωπική διάφορα, η οποία 

µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών . Στην ανωτέρω σύγκριση δεν 

συµπεριλαµβάνεται το πριµ παραγωγικότητας . 

Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1.1.2008 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΗΣ 

 


